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Motie vreemd aan de orde van de dag
ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen,
Verzoekt het college:
De jaarlijkse verwachtingen ten aanzien van CO2 reductie in de Gemeente Gooise Meren meerjarig
in de P&C cyclus op te nemen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting1
Overwegende dat:
1.
2.

Het coalitieakkoord 2018-2022 aangaf ‘een reductie in CO2-uitstoot van 49% in 2030 t.o.v. 1990’ (paragraaf 2.2).
Het coalitieakkoord 2022-2026 aangeeft ‘De gemeente Gooise Meren onderschrijft de landelijke klimaatdoelstellingen
om in 2050 volledig duurzaam, energieneutraal en circulair zijn ’ (paragraaf 3.3).

3.

Het coalitieakkoord 2022-2026 aangeeft ‘We maken keuzes waarbij wij als gemeente het hoogste klimaat- en/of
milieurendement kunnen realiseren gegeven de beperkte middelen’.
Het college heeft aangegeven tijdens de behandeling van de begroting 2023-2026 vertrouwen in de voorgenomen
beleidsplannen te hebben en daarmee impliciet aangeeft de bovengenoemde doelen met het voorgenomen beleid te
zullen halen.
De raad in stelling moet worden gebracht om bovenstaande keuzes (zie punt 3) te controleren op de effectiviteit en het
behalen van het belangrijkste doel om opwarming van de aarde tegen te gaan, door ‘een reductie in CO2-uitstoot van
49% in 2030 t.o.v. 1990’ en ‘een energie-neutraal Gooise Meren in 2050’.
De ‘eigen indicatoren Duurzaamheid’ en ‘kengetallen Duurzaamheid’ (zie pagina 46 begroting) een stap in de goede
richting zijn, maar tot nu toe zelden volledig zijn. Bovendien geven de kengetallen aan dat we nog ver weg zijn van de
doelen die bovenstaand zijn geformuleerd.
We nog 2 raadsperiodes hebben tot 2030 en dus de huidige raadsperiode cruciaal is om het ingezette beleid te toetsen op
effectiviteit ten aanzien van een reductie van CO2 uitstoot.
De raad in stelling moet worden gebracht om net als de meerjarige financiële begrotingscijfers (die 4 jaar vooruit kijken )
ook ten aanzien van CO2 uitstoot meerjarig vooruit te kunnen kijken, juist om te zien of de uitvoering van het beleid de
gewenste resultaten oplevert, opdat de raad indien nodig, de beleidskaders kan aanpassen.

4.

5.

6.

7.
8.
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Voor de leesbaarheid graag puntsgewijs nummeren.

